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share and get 
your tokens for FREE 

+
Patuloy

 network. social
 bagong mga ng pagdugtong sa nagtatrabaho kaming 

sharpay    Solusyon  

Mga : Koneksyon 
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Ang sharpay ay

   Ang  gumagamit. mga ng nilalaman ng
 pagpapalaganap sa para blockchain sa base gantimpalang mayroong na site mga

 sa para buton pagbabahaging maraming at pagbabahagi isang 

Multisharing isang ya
  pindot. isang ng lamang loob sa network ilang sa nilalaman ang ibahagi

 upang pagkakataon 
Ang

sharpay  na utton ay b
 gusto inyong na web ng disenyo anong kahit sa para i-customize

 oa [ahina sa idisenyo maaaring ay ito ano, kahit maaaring 
.  

 

 

 



Madaling pagsasama 
ang mga buton ay madaling 
isama sa anumang site 

Pagkakaroon ng target 
Ang mga site na maglalagay ng 
buton ay maaaring pumili ng 
tamang madla upang 
magbayad para sa multisharing 

Madaling Gamitin 
Ang mga madalas na gamiting 
aksyon ng mga gumagamit 
para sa pagbabahagi ng 
nilalaman, na mas madali at 
mabilis dahil sa multisharing

Panlipunang Kapital
kusang pagtatasa at pagaayos ng mga 
gumagamit sa sistema ay magbibigay sa 
kanila ng mas malaking gantimpala

Proteksyon sa Pandaraya 
Ang sistema ay mayroong mekanismong 
panlaban sa mga bot, na siyang maglilimita 
ng halagang ibabayad sa multisharing

Kusang paggawa ng account 
Kapag magbabahagi sa unang pagkakataon, 
ang gumagamit ay papasok agad sa sistema at 
mag-uumpisa ng kumita ng token

sharpay    Teknolohiya  
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Pataasin  kombersyon ang 

network  social
mgasa    nilalaman ng pamamahagi
 ng 

 
 
Pataasin  site, ng KPI ang  
numbe damir

 benta rehistrasyon,
 pagbisita, gumagamit,

 aktibong ng 

Kakayahang  magamit 
ta

 cryptocurrency )currency,
 na (digital token ng

 pagkita ng posibilidad ang 

 
Pag Traffic
sa

  ng taas 
  mga  site

sharpay    Mga  Pakinabang 

35 mi yongl  site na  
may utton b * 

0.5 mi yl gon  
nagbabayad

 na
 

site 
* 

$150 milyong 
kita  taon isang sa  * 

6 * Forecast sai  2020. sa resulta mga ang taon, 3 

  
 

   
 

    
 

    

 

 
  

 



Presale 
Umpisa: isyembreD  11, 2017
Presyo

 
ng  token  : 0.00003 ETH

 
 

Pi akamababangn  bilihin : 0.1 ETH 
Bonus: 50% (+5%, >50 ETH) 
Ibinebentang okens  t : 80 mi yonl  

Cap: $800k 

sharpay     tokens & bonus 55%! 

  Token Sale
Umpisa: March 1, 2018
Presyo

  
ng  token  0.00003 ETH 

Pi akamababangn   bilihin: 0.1 ETH 
Bonus: 40%, 30%, 20% 
Ibinibentang token   : 1.420 billion 
Soft Cap: $3M 

at par 
0.00003 ETH 

buyback, kada
 kwarter

 
 mula Q4 2018, 90% ng 

kita
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Simon Choi | NANGUNGUNANG Eksperto sa ICObench, Fintech at Abogado ng ICO  
Internasyonal na abogado na may mahigit 25 na taon ng karanasan, kwalipikado para magsanay ng batas sa 
England at Wales, at sa Hong Kong, China. Siya ay kilalang tagapagsalita at taga-blog ng blockchain, 
nangungunang minarkahan sa mundo ng mga eksperto ng icobench.com. Si Simon ay nagtapos mula sa mga 
paaralan ng batas ng Peking University, ang University of London at ang University of Hong Kong ayon sa 
pagkakabanggit. Nagbigay si Simon ng pagpapayo at pagrerepaso sa bagong mga regulasyon ng blockchain 
sa iba-ibang mga hurisdiksyon para masiguro ang pinakamataas na antas ng pagtupad at pagsunod sa lahat 
ng may kaugnayan sa mga polisiya ng gobyerno patungo sa teknolohiya ng blockchain.

Vincent Mascart | Mahilig sa Blockchain, Tagabuo at Taga-Blog
Negosyante, Tagabuo, nagtatag ng ilang mga kompanya, nakapagbigay payo sa ilang internasyonal 
na mga kompanya at ngayon ay tuluyang nakatuon sa mga teknolohiya ng blockchain. Mahilig sa 
Blockchain, isa sa mga NANGUNGUNANG mga taga-blog sa Steemit at Golos Blockchains. Saksi 
para sa maraming DPOS na mga pryekto (Steemit, Golos atbp.), matagumpay na nakapagbuo at 
nagpadala ng ilang bumabase sa blockchain na mga aplikasyon. Nagsasalita ng French, English, 
Dutch, Italian, Chinese at natututo ng Russian.

Ken Huang | Isang kilalang Eksperto sa Blockchain
DatingHepe ng Blockchain Scientist at VP sa Huawei Technologies. Nagtrabaho para sa opisina ng 
CGI Federal sa USA bilang Direktor ng Seguridad sa Cyber, at Direktor ng Seguridad sa Cloud. 
Itinaguyod nya ang CGI Federal Identity Management Practice, at Cyber Security Competence 
Center. Habang nagtatrabaho para sa CGI bilang Eksekutibong Tagapayo, kinonsulta ni Ken ang 
United State Federal Government, pinansiyal na mga institusyon, at mga kompanyang kagamitan 
at binibigyan ng kadalubhasaan sa Finance, Blockchain, at Cyber Security. 

sharpay    Tagapayo  Marka at 
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Igor Karavaev | CBDO  Dating 
eksekutibong Direkto sa Skolkovo 
Foundation, ang nangungunang 
Russian na negosyong inkyubator ng 
mga panimula, saka bilang direktor ng 
pagpapaunlad ng istratehiya at 
negosyo ng pinakamalaking 
internasyonal na mga korporasyon.

Arkady Yasashny | CFO 
Dating nangungunang tagapamahala 
ng pinakamalaking Russian na mga 
bangko (VTB, MDM, Union), 
negosyante, namumuhunan sa mga 
high-tech na panimula.

Anton Solodikov | CEO 
Negosyante sa IT, aktibista ng 
blockchain, imbentor, may akda ng 
patente at internasyonal na 
patenteng mga aplikasyon para sa 
nilalamang promosyon, dati, ang CEO 
sa Balalike LLP UK (nagpapaunlad ng 
nilalamang mga sistema ng 
monetisasyon) at CMO sa GOLOS.io 
(blockchain at sosyal na network, 
mga token x40). Alexey Stukarchuk | CTO 

Mahilig sa Blockchain, makaranasang 
tagabuo ng ERP at CRM na mga 
sistema ng internasyonal na mga 
kompanya (Skoda, Bosch, Ulmart), 
tagabuo ng mga app sa mobile (iOS, 
Android), ulo ng team ng 
nagpapaunlad.

sharpay     team   site: sharpay.io 
email: tokensale@sharpay.io 
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